
 
Dommerpresentasjon Jane Turner, Crillee kennel, England 
 

Jane Turners kjøpte sammen med sin mann Rowland 
sin første Airedale Terrier Judy i 1986. Judy var ingen 
utstillingshund men en flott familiehund. Hun hadde en 
stor personlighet. Hun var i familien i 12 år. Judy fikk 
ett kull med Jokyl Treble Chance (Eddie) og de 
beholdt to av valpene, Callum og Polly. I 1988 fikk de 
sitt kennelnavn: Crillee. Begge valpene de beholdt ble 
stilt ut og Callum kvalifiserte seg til Crufts i løpet av 
hans første år i utstillingsringen. Polly ble brukt og vist 
i lydighet og agility. Ekteparet lærte seg utstillingstrim 
og utstillingshandling med disse to hundene. I 1993 
fikk de valpen Jokyl Something Hot (Jake) fra Jokyl 
Kennel. Han ble champion 3 år gammel og er stamfar 
til mange champions i England og i utlandet. Jake er 
også en kjent skuespiller, han hadde 
«hundehovedrollen» i filmen 102 Dalmantinere.  
 
Jane Turner er hundetrener og har også vært leder i 
Airedale Terrier Training Club of Rushmoore (ATTCR) 
i 24 år. Hun har dømt mange hundeshow opp gjennom 
årene, og er visepresident i The South Of England 
Airedale Terrier Club og assisterende sekretær i The 
National Airedale Terrier Association.  
 
 

 

 
 
Dommerpresentasjon Csaba Zsolt Lokodi, HappyTails, Romania 

Zsolt har oppdrettet og vist Airedale og Welch terrier 
siden 1987 med kennelnavnet "Nyaradmenti". Zsolts 
kone Lavinia drev kennelen "HappyTails», og fra 
årtusenskiftet har de drevet kennel sammen under 
navnet HappyTails med airedaleterrier, welch terrier og 
strihåret dach.  
Hundene deres har hatt stor suksess rundt om i verden, 
med Championtitler i mange land, foruten Europa, USA, 
Australia, Canada, Russland, Estland, samt mange 
internasjonale champions, Europavinner og 
Verdensvinner.  

Airedale Terrier var Zsolts første kjærlighet. Han har 
importert flere airedales, både hanner og tisper, for å 
forbedre den rumenske airedale terrier bestanden. Det 
mest kjente er US CH Terrydale HK Shaireab Online. 
Zsolts er fra 2008 godkjent FCI allrounddommer. Han 
dømmer også junior- og seniorhandling. Zsolts har 
bidratt under grunnlegging av National Terrier Club og 
National Dach Club of Romania, og er pr i dag leder i 
disse. Han nestleder i Rumensk kennelklubb og leder 
av den berømte utstillingen «Dracula Dog Show» som 
årlig avholdes på Medievalslottet.  

 


